HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 10 – Janeiro e Fevereiro/16

NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Primeiro bebê de 2016

O primeiro bebê nascido no Hospital da Laguna em 2016 foi a menina Brenda, filha
de Vanessa Peppeler Porto e Michel de Oliveira Silva, residentes no Bairro
Magalhães. Ela pesou 3.110 gramas e mediu 49 centímetros. O parto foi realizado
no dia 01 de janeiro, às 8:40 h, pelo obstetra Dr. Maurício Moysés Menezes,
auxiliado pelo anestesista Dr. Paulo Abreu, pelo pediatra Dr. Celso Palma e pelas
equipes de enfermagem do Centro Cirúrgico e Maternidade. À Brenda e aos seus
familiares, nossos votos de saúde e felicidades!
Hospital promove 7º. Seminário de Avaliação do Planejamento Estratégico
Em 29 de janeiro, o Hospital promoveu o 7º. Seminário de Avaliação das Ações
Estratégicas realizadas em 2015. Na ocasião, foram apresentados às lideranças do
Hospital, além da retrospectiva das principais ações realizadas, os resultados dos
indicadores e das pesquisas de satisfação feitas com funcionários, clientes e
comunidade. Também foi avaliada a situação atual dos pontos fracos do Hospital,
com vistas a reforçar as estratégias que têm por objetivo a sua superação. No dia
18 de fevereiro, os referidos resultados foram apresentados aos funcionários da
instituição. Cópias escritas foram encaminhadas aos médicos.
Números do Carnaval

Durante o Carnaval, foram atendidas, pelo Serviço de Emergência do Hospital da
Laguna, 600 pessoas, 14 a menos do que no ano passado. Destas, apenas três
precisaram ser transferidas para outro hospital. Não foram registrados óbitos
relativos aos festejos nem atendimentos a feridos por arma branca ou arma de
fogo. Para atender a grande demanda, equipes médicas, de enfermagem e de apoio
foram reforçadas, assim como os estoques de todo tipo de medicamentos e
materiais. A Direção/Administração do Hospital agradecem a todos os médicos e
funcionários por mais este sucesso.
Supermercado Angeloni destina Troco da Bondade ao Hospital da Laguna
Você não imagina o quanto cabe de solidariedade numa simples moedinha. O Troco
da Bondade é uma campanha do Supermercado Angeloni, que consiste em estimular
os clientes a doarem parte do seu troco a uma instituição previamente selecionada.
No final da campanha, o supermercado acrescenta 5% ao que foi arrecadado e doa
à entidade. Assim, de 1º. de janeiro a 30 de abril de 2016, a instituição beneficiada
pelo Angeloni da Laguna será o nosso Hospital. Por isso, solicitamos a todos que
colaborem com o Hospital, através da doação de parte do seu troco. O Troco da
Bondade reúne milhares de contribuições modestas que, juntas, podem fazer uma
grande diferença para estas instituições que existem para servir. Participe você
também!
Por conta disso, no dia 13 de fevereiro, a gerência do Supermercado Angeloni da
Laguna entregou à direção do Hospital a importância de R$ 4.720,47, arrecadada
durante o mês de janeiro/16. Agradecemos ao Supermercado Angeloni e a todas as
pessoas que colaboraram por mais este ato de generosidade.
Audiência com ADR/Laguna sobre a futura UTI

Na tarde de 17 de fevereiro, o Secretário-Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional de Laguna, Mauro Vargas Candemil, esteve reunido com a

Presidente do Hospital, Regina Ramos dos Santos, e a 1ª Secretária, Marleni
Preuss Cardoso, para discutir os encaminhamentos da implantação da UTI. O
encontro contou com a participação do Gerente de Saúde, Pedro Machado Neto,
das cardiologistas da Unidade de Hemodinâmica anexa ao Hospital, Dras. Sílvia
Machado Abreu e Danieli Ramalho Machado e do suplente de vereador, Luiz Felipe
Remor.Também falaram sobre a implantação de um curso de Medicina pela UDESC,
no município, o qual demandaria o funcionamento daqueles serviços de alta
complexidade, transformando a cidade e a instituição em centro de referência
para estudos. O credenciamento do serviço também esteve em discussão, assim
como as providências para manutenção e customização que serão abordados
posteriormente. Ao encerrar a reunião, o secretário se colocou à disposição, para
mobilizar forças e abrir novas portas, se necessário.
Audiência na Secretaria de Estado da Saúde sobre a UTI da Laguna
No dia 18 de fevereiro pela manhã, a presidente do Hospital Regina Ramos dos
Santos e a diretora Marleni Preuss Cardoso estiveram reunidas com o Secretário
de Estado da Saúde, Dr. João Paulo Klainubing, em Florianópolis, na companhia do
deputado estadual José Milton Scheffer, do presidente da Câmara de Vereadores
Roberto Carlos Alves, do Dr. Fábio Kfouri Palma e do Sr. Jackson Siqueira. Em
pauta, as tratativas para celebração do convênio, no valor de R$ 1.300.000,00,
para compra dos principais equipamentos da UTI, previsto para o mês de março. Na
ocasião, o Secretário reafirmou o interesse da Secretaria de Estado da Saúde na
implantação da UTI do Hospital da Laguna.

Funcionários evangélicos e espíritas criam grupos de oração no Hospital
Com o objetivo de possibilitar a plena manifestação de todos os credos religiosos
praticados pelos funcionários do Hospital, a Direção/Administração incentivaram a
criação do Grupo de Orações Evangélico e do Grupo de Estudos Espíritas. O Grupo
de Orações Evangélico reúne-se uma vez por mês e o Grupo de Estudos Espíritas,
toda 4ª. feira, às 17 h, na Sala de Reuniões do 5º. Andar. Em janeiro, foram

realizados os primeiros encontros. Para os funcionários católicos, continuarão
sendo realizados os grupos de oração à Nossa Senhora (toda 6ª. feira, às 8:30 h),
as novenas em honra a São Francisco de Assis (toda segunda 2ª. feira do mês, às
14 h) e as missas de ação de graças (na última 5ª. feira do mês, às 16 h). Participe!
Hospital da Laguna passa a fazer parte da diretoria da FEHOSC

Eleita e empossada na manhã de 26 de fevereiro, em Florianópolis, a nova diretoria
da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de SC - FEHOSC. A
chapa única conduzirá os trabalhos da Federação até março de 2018. O presidente
da FEHOSC, Hilário Dalmann, foi reconduzido ao cargo. Entre os hospitais que
passaram a fazer parte da nova diretoria, está o Hospital da Laguna, através da
sua presidente Regina Ramos dos Santos. Outros hospitais que também fazem
parte da FEHOSC são os de Joinville, Concórdia, Joaçaba, São Miguel do Oeste,
Pinhalzinho, Porto União, Xanxerê, Tijucas, Rio do Sul, Videira, Canoinhas, Lages,
Campo Alegre, Blumenau e Turvo.

OUTROS EVENTOS
- Desde o mês de agosto/13, sob a coordenação do assistente social Jorge Luiz de
Oliveira e da diretora Marleni Preuss Cardoso, vêm sendo realizados Grupos de
Oração à Nossa Senhora, sempre nas 6as. feiras, às 8:30 h, na Capela do
Senhor dos Passos.
- Nos dias 07 de janeiro e 11 de fevereiro de 2016, às 16 h, a presidente Regina
Ramos dos Santos e o administrador Carlos Alberto Batista representaram o
Hospital nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, realizadas na sede da
Secretaria Municipal de Saúde.

- Nos dias 11 de janeiro e 15 de fevereiro, às 14 h, na Capela do Hospital, foram
realizadas novenas em honra a São Francisco de Assis, sob a coordenação do
Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e Bem.
- Nos dias 11 de janeiro e 15 de fevereiro, às 15 h, o Grupo de Canto Paz e Bem,
coordenado pelo Sr. Jairo Barcelos, realizou novenas em honra a São Francisco
de Assis no Asilo Santa Isabel, destinada aos velhinhos residentes na
instituição.
- Nos dias 20 de janeiro e 24 de fevereiro, às 17 h, reuniu-se o Grupo de Estudos
Espíritas, na Sala de Reuniões do 5º. Andar.
- Nos dias 21 de janeiro e 19 de fevereiro, reuniu-se o Grupo de Oração
Evangélico. O primeiro encontro foi realizado na Capela do Hospital, às 14 h, e o
segundo, na Sala de Reuniões do 5º. Andar, às 16 h.
- Nos dias 28 de janeiro e 25 de fevereiro, às 16 h, os Pe. Antônio Rech e Nivaldo
Ceron, da Pastoral Hospitalar, realizaram missas de ação de graças na Capela do
Hospital.
- Em 28 de janeiro, às 19 h, foi realizada reunião da diretoria do Hospital.
- Em 24 de fevereiro, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador
Carlos Alberto Batista participaram da Assembleia Geral do SINESSUL, em
Tubarão.
Guerra ao Aedes aegypit

Você sabia que uma simples casca de ovo ou tampinha de pasta de dente cheia de
água é suficiente para se transformar num criadouro do Aedes aegypti, causador
da Dengue, do Zika Vírus e de outras doenças? Por isso, mãos à obra! Na sua casa,
quintal ou empresa, impeça o acesso dos mosquitos a tudo aquilo que possa acumular
água parada e limpa.
Venha conhecer a Maternidade do Hospital da Laguna!
Aproveitamos para convidar você, gestante, para visitar a Maternidade, antes do
parto. A equipe de enfermagem do setor terá o maior prazer em lhe mostrar

nossas instalações. Assim, quando chegar o tão esperado momento do seu bebê
nascer, você poderá ser atendida em um ambiente conhecido e por pessoas que já
não lhe serão estranhas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Grupos de oração à Nossa Senhora – Toda 6ª. feira, às 8:30 h
- Novena em louvor a São Francisco de Assis – Toda segunda 2ª. feira do mês, às
14:00 h
- Missa – Toda última 5ª. feira do mês, às 16:00 h
- Grupo de Estudos Espírita – Toda 4ª. feira, às 17 h, na Sala de Reuniões do 5º.
Andar
- Grupo de Orações Evangélico – Uma vez por mês, às 14 h, na Sala de Reuniões do
5º. andar
Você deseja trabalhar no Hospital?
Se a resposta for “sim”, deixe seu currículo com a psicóloga Caroline. Ela está à
disposição dos interessados toda 2ª. feira, às 9 h, para entrevista.
Confira os benefícios que o Hospital da Laguna oferece aos seus funcionários
- Seguro de vida através da UNICRED;
- Refeições gratuitas para colaboradores que fazem jornadas de 12 horas;
- Desconto nas mensalidades do Colégio Stella Maris para os filhos matriculados;
- Empréstimo consignado através da Caixa Econômica Federal, após 12 meses de
trabalho;
- Desconto em folha das compras feitas em lanchonete e farmácia credenciadas;
- Desconto em folha dos atendimentos na Clínica Odontológica Lima (Tubarão SC);
- Vacinação contra Gripe, Hepatite B e Tétano;
- Atendimento social e psicológico;
- Programa Saúde do Trabalhador do Hospital, com destaque para os exames
preventivos do câncer ginecológico, de mama e de próstata;
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos
menores de 18 anos); e
- Tomografias Computadorizadas a preço de Tabela do SUS.
Atenção para os outros números de telefones do
Hospital
3646-1137 ou 3646-0140
Hospital aluga consultórios

Comunicamos que o Hospital tem consultórios para alugar. Interessados deverão
procurar a Administração, no horário comercial.

CAMPANHAS
Livros que estão sendo vendidos em benefício do Hospital da Laguna

“Entre os Morros da Minha Infância” - de
Jacqueline Bulos Aisenman

“Na Terra dos Homens” – de
Archimedes de Castro Faria

Você poderá adquirir estes livros na Tesouraria do
Hospital.
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?
Laguna e Pescaria Brava possuem mais de 23 mil contas de energia elétrica.
Destas, apenas 3 mil contribuem com o Hospital, assegurando arrecadação mensal
de R$ 6 mil, utilizados para pagamento da sua própria conta de luz.
Se as 20 mil contas que faltam também contribuíssem, as dificuldades financeiras
do Hospital seriam muito menores.
Assim, se você gostaria de investir no Hospital desta maneira, ou aumentar o
valor do seu repasse mensal, ligue-nos pelo telefone 3644-3142, que lhe
encaminharemos o formulário de adesão.
E tem mais! Mensalmente, o Hospital sorteia prêmios, entre os contribuintes. Os
contemplados no último sorteio foram:
- Sr. Valmor Pereira - Residente em Bentos
- Sra. Araceli Fernandes Neves - Residente na R. Comandante Moreira, 143.
Bairro Progresso.
Os prêmios foram lindas mantas doadas pelo próprio Hospital.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, de coração, a todas as pessoas e
entidades que, há tantos anos, vêm investindo no Hospital, lembrando que tudo o
que o Hospital recebe é devolvido à comunidade, na forma de serviços ainda mais
qualificados.
Seu bebê já fez o Teste da Orelhinha?

Se o seu bebê ainda não fez o Teste da Orelhinha, solicite agendamento através do
fone 3644-3142 (falar com Elaine). O exame é realizado pela fonoaudióloga
Maricélia Brito, através do SUS. Trata-se de um exame simples, rápido e indolor,
capaz de identificar precocemente deficiências auditivas que podem ser
corrigidas, desde que descobertas em tempo.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO E FEVEREIRO
Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

Público-Alvo

Promotor

13/01

Oficina de
Integração para
Novos Funcionários

Psicóloga Caroline
Fernandes e
enfermeira Regina
Ramos dos Santos

Funcionários novos

Hospital

Cleiton Zolpi
(Listung), José
Roberto Baduy
(Intermed) e Fábio
Todorov (Instramed)

Médicos,
enfermeiros e
equipe do Serviço
de Manutenção

Hospital

27 e
29/01

19/02
22/02
22.02

25/02

26/02

Apresentação e
treinamento inicial
do funcionamento
dos ventiladores
pelas empresas
autorizadas

Triagem de risco

Triagem de risco

Enfermeira
Rosângela Brum
Fernandes dos
Santos
Enfermeiro Luís
Fernando Rosa
Vicente

Triagem de risco

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Triagem de risco

Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira

Equipe de
enfermagem do
Serviço de
Emergência
Equipe de
enfermagem da
Psiquiatria
Equipe de
enfermagem da
Maternidade e
Bloco Cirúrgico
Equipe de
enfermagem da
Clínica Médica

Hospital

Hospital

Hospital

Hospital

O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE
Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes
Hospital da Laguna vêm a público agradecer as doações recebidas:
Pessoas/instituições

do

Doações

Dr. Márcio Spillere da Silva

Aparelho de fax usado

COPOBRAS – São Ludgero

20 mil copos
descartáveis

e

7.500

copinhos

Sr. Ederson Pereira Domingos

10 frascos de óleo mineral e seringas de
10 ml
24 latas de suplemento alimentar

Sra. Marileide

Unidade de Saúde da Família do Mar Medicamentos
Grosso e Unidade de Saúde da Família do
Bairro Progresso
A todos, o nosso muito obrigado!
Observação – Em fevereiro, o Hospital da Laguna doou medicamentos para o
Hospital São João Batista, de Imaruí.

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Janeiro

Internações (total)

269

Percentual de internações SUS

91,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

23,0

Internações em Clínica Médica

157

Internações em Clínica Cirúrgica

45

Cirurgias

105

Internações em Pediatria

03

Internações em Psiquiatria

39

Internações em Obstetrícia

24

Partos

19

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

37,86

Óbitos de pacientes internados

02

Transferências de pacientes internados

08

Consultas no Serviço de Emergência

4.414

Consultas ortopédicas

167

Consultas psiquiátricas

39

Cirurgias ambulatoriais

16

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

10

Raios X (pacientes internos e externos)

1.725

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.965

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

195

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

38

Endoscopias digestivas de pacientes internados

09

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

134

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

19

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)

19

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DEZEMBRO

Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS

498.661,15

13.149,84

Repasses estaduais do SUS

0,00

Repasses municipais do SUS

0,00

Convênio SC Saúde

35.886,87

Convênio UNIMED

10.352,81

Outros convênios

2.756,89

Contribuição via conta de luz

5.005,42

Alugueis

0,00

Empréstimos

325.000,00

Mensalidades dos associados
Outras receitas

756,00
11.085,55

Terreno

300.000,00
TOTAL

1.202.654,53

DESPESAS

DEZEMBRO

Folha de pagamento

206.691,21

13º salário

198.506,38

Rescisões trabalhistas
Vale-transporte dos funcionários
Honorários médicos

15.772,69
4.418,40
277.092,73

Exames laboratoriais

12.576,77

Exames
de
radiologia
e
tomografia
computadorizada
Exames de endoscopia e colonoscopia

25.861,28

Medicamentos + soros

30.295,91

Materiais médico-hospitalares

28.603,09

Órteses e próteses

0,00

400,00

Oxigênio e outros gases medicinais

7.359,60

Materiais do Serviço de Radiologia

706,68

Materiais de higiene e lavanderia

4.327,78

Materiais de expediente

1.469,90

Materiais gráficos

1.336,00

Alimentos

12.610,89

Gás de cozinha

1.910,00

Empresas terceirizadas

21.915,00

Parcelamentos/empréstimos

53.694,12

CASAN

6.166,29

CELESC

3.629,03

Telefones fixos e móveis

5.071,00

Combustível

0,00

Correio

291,95

Despesas de manutenção geral

3.893,59

AHESC

259,19

FEHOSC

495,00

Investimentos estruturais

4.642,55

Outras despesas

32.989,00

Obrigações fiscais

9.558,63

Obrigações trabalhistas

85.478,95

Seguro de vida dos funcionários

638,82

TOTAL

1.058.662,43

Fonte: Relatórios do CONTASUL
*Dívidas remanescentes ainda não parceladas – R$ 1.500.000,00 aproximadamente

VOCÊ JÁ VISITOU O SITE DO HOSPITAL DA LAGUNA?
www.hospitallaguna.com.br
Através do site, você pode registrar sugestões e reclamações que muito poderão
ajudar a Direção do Hospital a melhorar cada vez o atendimento prestado.
Procure Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também no Facebook e
curta a nossa página.

Missão do Hospital da Laguna
Trabalhar a serviço da vida, promovendo a saúde de forma ética, humanizada, resolutiva e
comprometida com a sociedade.
Visão
Ser referência em assistência de média e alta complexidade na Região Sul, com atendimento
humanizado e de qualidade.

Valores

Ética
Humanização
Inovação e qualidade
Preservação da história
Resolutividade
Responsabilidade social e ambiental
Transparência
Valorização profissional

Elaboração: Direção e Administração do Hospital da Laguna
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br

